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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (4كتاب الحج ) -الموطأ شرح: 

 .اإلهالل مواقيت :بابشرح: 
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير 

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 أحسن هللا إليك.

 بسم هللا الرحمن الرحيم
حمد وعلى آله وصحبه والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا م ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين. 
 واغفر للسامعين يا ذا الجالل واإلكرام. ،واجزه عنا خير الجزاء ،اللهم اغفر لشيخنا

 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 :اإلهالل مواقيت :باب

صلى هللا عليه - هللا رسول أن -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن يحيى حدثني
 قال ((قرن  من نجد أهل ويهل الجحفة من الشام أهل ويهل ،الحليفة ذي من المدينة أهل يهل)) :الق -وسلم

 اليمن أهل ويهل)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن وبلغني :-رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد
 .((يلملم من

- هللا رسول أمر: قال أنه -هللا عنه رضي- عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني
 ،قرن  من نجد وأهل ،الجحفة من الشام وأهل ،الحليفة ذي من يهلوا أن المدينة أهل -صلى هللا عليه وسلم

-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول من فسمعتهن الثالث هؤالء أما: -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد قال
 ((.يلملم من اليمن أهل ويهل)) :قال - عليه وسلمصلى هللا- هللا رسول أن وأخبرت ،

 .الفرع من أهل -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني
 .إيلياء من ل  أه   -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد أن عنده الثقة عن مالك عن وحدثني
 .بعمرة الجعرانة من أهل -لمصلى هللا عليه وس- هللا رسول أن بلغه أنه مالك عن وحدثني

أما بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد:

 :-رحمه هللا تعالى-المؤلف فيقول 
اني، كما المواقيت: جمع الميقات، كالمواعيد جمع ميعاد، ويطلق الميقات ويراد به الزم "اإلهالل مواقيت :باب"

وعشر من ذي الحجة، وعند  زمانية في الحج عند الجمهور شوال والقعدةيطلق ويراد به المكاني، والمواقيت ال



2 
 

فيحرم بحج قبل   يجوز أن يتقدم الميقات الزمانيمالك ثالثة أشهر بتكميل ذي الحجة، والخالف معروف، وال
رة، يستثنى من ذلك األيام التي يتلبس فيها المرء بنسك، هالل شوال، وأما بالنسبة للعمرة فالسنة كلها ميقات للعم

وأما الميقات المكاني فالمراد به ما ذكر في هذه األحاديث، من التوقيت ألهل مكة، وألهل نجد، وألهل اليمن، 
 وألهل الشام، وألهل العراق.

الحديث وما جاء في معناه هذا بالتراجم على  اهذا الحديث وغيره من األحاديث مبتدئ  على وترجم اإلمام البخاري 
 .: فرض المواقيتبقوله: باب

وظاهر كالمه أنه ال يجيز اإلحرام بالحج والعمرة قبل الميقات، هذا ما فهمه الشراح، ال يجوز اإلحرام بالحج 
 والعمرة من قبل الميقات، يعني المكاني كالزماني.

 احدد شرع  دام  الجهات، وكالمه ظاهر في هذا، ماحدد هذه األماكن ألهل تلك  -عليه الصالة والسالم-والنبي 
فال يجوز أن يتقدم، هذا في األصل، لكن ابن  هذا المكان لهذا العمل فكما أنه ال يجوز أن يتجاوز بدون إحرام

 ءمن إيليا ل  أه   -على ما سيأتي-المنذر نقل اإلجماع على جوازه، على جواز اإلحرام قبل الميقات، وابن عمر 
جل -من الصحابة، وجاء في تفسير قوله  أهل بالبصرة، وثالث أهل من كرمان اقدس، وغيره أيض  من بيت الم

ِ{: -وعال جَّ و اْلُعْمر ة  لِلِ  إتمامهما أن "أنه قال:  -رضي هللا عنه-نقل عن علي  [( سورة البقرة691)] }و أ ِتمُّوْا اْلح 
حدد هذه األماكن، وفرض المواقيت، وأحرم من  -عليه الصالة والسالم-النبي  ،"تحرم بهما من دويرة أهلك

الميقات، ولوال ما جاء عن الصحابة في هذا لقلنا بقول اإلمام البخاري؛ ألن الزيادة على العبادة مما لم يرد به 
قد يأخذ منه بعض الجهال أن هذا أكمل من  -عليه الصالة والسالم-ما فعله النبي الزيادة على و نص بدعة، 

، ءحرم قبل الميقات كما سيأتي أن ابن عمر أحرم من إيلياأ، وبعض الصحابة -لصالة والسالمعليه ا-عمله 
رضي هللا -وأحرم عمران بن حصين من الشام، وأحرم بعضهم من البصرة، وبعضهم من كرمان، وكره عثمان 

لقول بعدم الجواز، اإلحرام بالحج من كرمان؛ ألنه وجد في وقته من أحرم منه، لوال هذه النصوص التجه ا -عنه
، كيف يحتاط اال يجوز أن يتقدم عليها، ولو زعم من فعل ذلك أنه فعله احتياط   كما أنه ال يجوز أن تتأخر عنها

 عمل القدوة واألسوة على خالف االحتياط، وال شك أن االحتياط في ترك هذا االحتياط. في مسألة شرعية
الميقات، وجاء في الحديث أن عمرة من بيت المقدس تعدل  ابن المنذر نقل االتفاق على جواز اإلحرام قبل

ِ{: -جل وعال-حجة، ويمكن تأويله وتأويل ما جاء عن علي في تفسير قوله  جَّ و اْلُعْمر ة  لِلِ  ( 691)] }و أ ِتمُّوْا اْلح 
تم الدخول فيها إال أن تنشأ العمرة من بيت المقدس، وأن ينشئ المرء العمرة من دويرة أهله، لكن ال ي [سورة البقرة

يعني كون اإلنسان ينشئ عمرة من دويرة أهلة ال شك أنه أفضل من أن ينشئها من دون الميقات من الميقات، 
، حسن نعم، هذا هو عن كونه يخرج لها من مكة، أفضل كونه يأتي بها بسفرة مستقلة أفضل، وله طرق  فضال  

 نقل عن مالك وغيره، نعم.
ه يتصور أن الطائرة ما هي بمثل ما كان على الجمال أو على األقدام، أو حتى على الدافع لهذا االحتياط أن

إذا وصل الميقات أن يقف ويحرم، أما بالنسبة للطائرة لمحة بصر يفوته الميقات وهو ال  هبإمكانه أن ،السيارات
 ؟نعم ...رة لويشعر، وقد يغفل عن ذلك فاالحتياط هنا له وجه؛ ألن الطائرة ما هي بمثل غيرها، الطائ
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 طالب:........ 
نعم هم يحتاطون، لكن بعض الناس عندهم مزيد من االحتياط، مثل الطائرة له وجه االحتياط فيها؛ ألن سرعتها 

 يعني قد يفوت اإلنسان عن الميقات وهو ال يشعر، المقصود أن من احتاط بالنسبة للطائرة له وجه.
 طالب:........ 
 ال، ما له كثير.

 ؟........ا أعلنواطالب: إذ
قالوا: بقي كذا على الميقات، ليس معنى هذا أنه مجرد ما ينتهي المدة  أنه يحرم قبل؛ ألنهم إذا أعلنوا المقصود

نعم، تها تزيد وتنقص، عالتي حددوها أنه اآلن على الميقات، إما قبله أو بعده بيسير؛ ألن الطائرة معروف سر 
بأس به، نعم، أما إذا أمكن أن يقف عند الميقات ويحرم منه بيقين، المقصود أن االحتياط في مثل هذا ال 

، ولوال ما نقل من اإلجماع وأفعال بعض -عليه الصالة والسالم-فاالحتياط في ترك هذا االحتياط، اقتداء  به 
 .االصحابة لكان القول بقول اإلمام البخاري متجه  

س اإلحرام، األصل فيه اإلهالل، رفع الصوت بالتلبية، وهو هو رفع الصوت بالتلبية، ثم أطلق على نف :واإلهالل
منقول من رفع الصوت عند رؤية الهالل، اإلهالل واالستهالل رفع الصوت، واألصل فيه رفع أصوات الناس 

، والمهل واإلهالل اتوسع   ت بالتلبية، ثم أطلق على اإلحرامعند رؤية الهالل، إذا رأوه، ثم نقل إلى رفع الصو 
 .بمعن ى
صلى هللا عليه - هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن يحيى حدثني": -رحمه هللا-يقول 
وأل العهدية  ،-عليه الصالة والسالم-والمدينة إذا أطلقت فالمراد بها مدينته  "((المدينة أهل يهل)) :قال -وسلم

اإلمام في مذهب  :مذهب معروف، إذا قيلمعروفة عند أهل العربية، كما أنهم إذا أطلقوا اإلمام في كل 
عهدية، يعني تعاهدوها وعرفوها بينهم،  (أل)كذا، فهذه  :اإلمام في مذهب الحنابلة، إذا قيل :الشافعية، إذا قيل

ذا أطلق الكت المقصود أن بعض الناس قد يدلس، فيحرج على النعناع ويقول: نعناع المدينة، اب فهو معروف، وا 
نعناع المدينة من نعناع غيرها، إذا شم تبين الفرق فإذا استثبت قال: الرياض مدينة، الخرج  وأهل الخبرة يعرفون 

 مدينة، نعم، هذا تدليس.
 ...))يهل أهل المدينة((.

 أو نية الدخول في النسك؟ بعدم جواز اإلحرام قبل الميقات ولبس اإلحرام هذا يقول: هل المقصود
فال بأس أن يلبسه قبل صعوده الطائرة؛ ألنه في الطائرة  رد لبس اإلحرامفي النسك، أما مج المقصود نية الدخول

ينتبه له، شيء، مالبسه ويخلع مالبسه، ويلبس ثياب اإلحرام، لكن هنا شيء ينبغي أن يصعب عليه أن يغير 
 الجالس في المسجد النبوي يالحظ أن من الناس من يدخل المسجد وعليه اإلحرام، يالحظ في المدينة مثال  

وصاحبيه، باعتبار أنهم أحرموا في  -عليه الصالة والسالم-ويصلي فيه ركعتين، ويذهب ليصلي على النبي 
مكان سكنهم في المدينة، وال يريدون الوقوف في الميقات، أو يتصورون أن أماكن االغتسال فيها زحام، أو شيء 

أقول: مثل هؤالء ينبغي أن زحام وال شيء،  اإلجازات، وال يوجدمن هذا في المواسم، مع أنه وجد هذا بكثرة في 
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يمنعوا، ولو على األقل من دخول المسجد؛ لئال يظن جاهل أن المسجد يحتاج إلى إحرام، المسجد النبوي، أو 
جد يعني في للذريعة، وكان يو  ايحتاج إلى إحرام، فمثل هذا يمنع سد   -عليه الصالة والسالم-السالم على النبي 
بهم أنهم تجهزوا للعمرة في بيوتهم، وفي سكنهم، ولم يدخلوا في  والمظنون اآلن زادوا،  أشبهاليوم الواحد أو 

نما أرادوا أن يتأهبوا لها من بيوتهم، وهذا أسهل عليهم، لكن ينبغي أنه إذا لبس إحرامه من سكنه أن ال  النسك، وا 
بعد  -صلى هللا عليه وسلم-على النبي أن ال يزور المسجد ويسلم  :ينوي الدخول بالنسك من جهة، األمر الثاني

عليه الصالة -أن يلبس؛ لئال يظن الرائي أن دخول المسجد النبوي يحتاج إلى إحرام، أو أن السالم على النبي 
 وعلى صاحبيه يحتاج إلى إحرام، فيدخل في حيز االبتداع. -والسالم

عن مكة، على علي، وهو أبعد المواقيت  : أبيارذي الحليفة ويقال له ))يهل أهل المدينة من ذي الحليفة((
، قريب، اعشر مراحل، وبينه وبين المدينة ستة أميال، يعني عشرة كيلو أو إحدى عشرة كيلو، عشرة كيلو تقريب  

ا كثر وهو أبعد المواقيت من مكة، والسبب في ذلك على ما قاله أهل العلم: لتعظم أجور أهل المدينة؛ ألنه كلم
الذين يأتون من بأهل اآلفاق  امدينة، وقيل: رفق  زاد األجر، لتعظم أجور أهل ال -لت مدتهطا-التلبس باإلحرام 

، اليمن أبعد من المدينة، الشام أبعد من المدينة، العراق أبعد من المدينة، بعيد، يعني أهل نجد أبعد من المدينة
أقرب هذه اآلفاق إلى مكة، فأولئك لما وهي  ،وكلهم مواقيتهم أقرب إلى مكة، والميقات البعيد هو ميقات المدينة

طالت عليهم المدة في سفر قبل التلبس باإلحرام لوحظوا في قصر المدة في اإلحرام، هذا قول بعض أهل العلم، 
 ؟د أو قرب، نعموالعبرة والمعول على النص، سواء  كان بع   ،ذلك هذا ما قاله بعض أهل العلم معلال  

 طالب:........ 
 ظم أجورهم، يدخل في هذا الكالم.لتع :هذا قالوا

 من الشام أهل ويهل)) الحليفة ذي منفي النسك، أهل المدينة من الميقات، يعني يحرم ويدخل  ((يهل))
دعا  -صلى هللا عليه وسلم-لليهود، فلما هاجر النبي  امن الجحفة، وهي قرية قديمة خربة، كانت سكن   ((الجحفة

كل من  ،ائها لمرضو فانتقلت إلى الجحفة حتى قيل: إنه لو مر طائر بهأن تنقل حمى المدينة إلى الجحفة، 
وقد  ،-عليه الصالة والسالم-دخلها يوعك بالحمى، ولو مر طائر بهوائها بجوها لمرض، استجاب هللا دعوة نبيه 

 ؟ا منهيلزم أهل الشام أن يحرمو  ايقول قائل: إذا كانت بهذه المثابة بلد ممرض، وجو موبوء كيف يجعل ميقات  
حرمون منه، بغض النظر عن كونهم يمرضون أو ال يعني معناه أن أهل الشام ال بد أن يمروا بهذا المكان وي  

لليهود، وعند توقيت هذه المواقيت  ايمرضون، نعم الدعاء بنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة لما كانت سكن  
فة هل معناه أن المدينة ال يحم فيها أحد، يعني ليس فيها أحد من اليهود، نقل الحمى من المدينة إلى الجح

انتقلت بالكلية أو الحمى التي كانت موجودة بكثرة في المدينة أكثر من غيرها من البلدان، نقلت وصارت المدينة 
مثل غيرها من البلدان العادية، فيها حمى لكنها نسبتها مثل نسبتها في البلدان األخرى، هل يحم أهل المدينة أو 

 ؟يصابون بالحمى أو ال يصابون؟ نعم ؟حمون ال ي
 طالب:.......
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، لكن المقصود هل بقي شيء من أثر الحمى في المدينة أو لم -جل وعال-ما في شيء خارج عن إرادة هللا 
 ؟نعم ؟يبق

 .......طالب:
عاء في أول وغيره، فبقي فيها ما بقي مما هو في سائر البلدان، والد -عليه الصالة والسالم-نعم حمى النبي 
وكانت سكانها من اليهود، نعم،  ،إلى المدينة دعا أن تنقل حماها -عليه الصالة والسالم-النبي الهجرة لما انتقل 

 -عليه الصالة والسالم-لنبيه، والنطالق الدعوة منه، فطلب النبي  -جل وعال-المقصود أن هذا بلد اختاره هللا 
 هذه الدعوة وللقائمين بها.طيب ل مناخها اأن تكون بلد   -جل وعال-من هللا 

 ومن قديم والناس يحرمون من رابغ، وهي قرية قريبة منها. ،الجحفة قرية خربت
 ، قال: قر ن ط في ذلكل  من قرن المنازل بإسكان الراء، وضبطه الجوهري بفتحها، وغ   ((قرن  من نجد أهل ويهل))

، مع أن منهم من حركها، لكن عامة أهل العلم على فغلط في ذلك، ونقل النووي االتفاق على أنه بإسكان الراء
وهذا غلط، فغلط في هذه المادة في موضعين،  أويس القر ني امرة أخرى فنسب إليهأنها بالسكون، وغلط الجوهري 

ال موضع؟ قبيلة، في ني إليها، وقرن قبيلة وا  هل  من ينسب إلى قْرن فيقال: القْرنيفي ضبطها وفي نسبة أويس القر 
 هذا المكان أو هناك بالد يقال لها بلقرن؟ نعم، نعم ينسب إلى بلقرن. هو إلى

 "((يلملم من اليمن أهل ويهل)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن وبلغني :عمر بن هللا عبد قال"
وجاء الجزم بذلك من حديث ابن عباس وغيره في الصحيحين وغيرهما بإهالل أهل اليمن من يلملم، ويقال: 

 ألملم، بالهمز على مرحلتين من مكة، كقرن المنازل، قريبة من رابغ، قريبة من جدة من رابغ.
 طالب:........ 

خربة هذه، من قديم، الجحفة خربة من قديم، ويحرم الناس من رابغ، اآلن عندنا أهل المدينة من ذي  نعم،
يلملم، وبقي أهل العراق ويحرمون من ذات  الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، وأهل اليمن من

وجاء في سنن أبي داود وغيره أن  ،عرق، والخالف فيمن حدد ذات عرق ألهل العراق معروف بين أهل العلم
-والذي في الصحيح أن عمر وقت ألهل العراق ذات عرق، وهو حديث حسن،  -عليه الصالة والسالم-النبي 

عليه الصالة -عرق، وال يبعد أن يخفى الخبر المرفوع إلى النبي  وقت ألهل العراق ذات -رضي هللا عنه
لهامه للصواب معروف، هناك  -والسالم على عمر ويجتهد عمر ويوافق المرفوع، فموافقات عمر وتوفيقه وا 

، من أوضحها أمره بالحجاب، وباتخاذ مقام إبراهيم ، وقد جمعت في كتابموافقات عمر تزيد على العشرين
في بدر، ومسائل أوصلها بعضهم إلى  اقين، مسائل كثيرة، واألسرى أيض  الصالة على المنافمصلى، وعدم 

، فال يبعد أن يكون خفي عليه الخبر -رضي هللا عنه-عشرين، أو زادت على ذلك، هي من موافقات عمر 
 .-عليه الصالة والسالم-المرفوع فاجتهد فوافق اجتهاده ما قاله النبي 

صلى هللا - هللا رسول أمر :قال أنه عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن لكما عن وحدثني"يقول: 
فكونه أمر  "قرن  من نجد وأهل ،الجحفة من الشام وأهل ،الحليفة ذي من يهلوا أن المدينة أهل -عليه وسلم
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على  ايطلق أيض   والفرض كما يطلق على اإليجابهذا هو الذي جعل البخاري يقول: باب فرض المواقيت، 
 يعني قدرت. أول ما فرضت الصالة ركعتينالتقدير، 

 رسول أن وأخبرت ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول من فسمعتهن الثالث هؤالء أما: عمر بن هللا عبد قال"
ي يعني يرويه بواسطة، وهو ثابت ف" ((يلملم من اليمن أهل ويهل)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا

 من غير شك وال تردد. -عليه الصالة والسالم-ا عن النبي الصحيحين وغيرهم
، فمن جاوزها من غير إحرام القول الوسط في حكمه أنه يلزمه دم، هذه المواقيت ال يجوز تجاوزها من غير إحرام

 ،وهذا قول الجمهور، وفي المسألة قوالن متقابالن: قول سعيد بن المسيب: "من تجاوز الميقات فال شيء عليه"
 ؟وقول سعيد بن جبير: "من تجاوز الميقات فال حج له"، نعم

 طالب:........ 
 كيف؟

 .......طالب:.
 نعم معروف، فال حج له، والقول الوسط في هذه المسألة هو قول الجمهور.

))هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد ألنه جاء في الحديث نفسه:  ((ةلمن أراد الحج والعمر ))
أما الذي يريد الدخول إلى مكة وال يريد النسك فإن هذا ال يلزمه اإلحرام من هذه األماكن، وهناك  والعمرة(( الحج

وهو المشهور عند الحنابلة والحنفية أنه يلزمه اإلحرام، ولو لم يرد الحج والعمرة، قول معروف عند أهل العلم 
مرة أنه ال مفهومه أن الذي ال يريد الحج والع والعمرة(())ممن أراد الحج  ديث صريح في الداللة للقول األولوالح

أي هذه األماكن ألهل تلك الجهات، ولمن مر عليهن، أو لمن أتى عليهن  ))هن لهن(( ،يحرم من هذه المواقيت
 من غير أهلهن.

أو إلى  قرن،يعني المدني يحرم من ذي الحليفة، وال يجوز له أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة أو إلى  ((هن لهن))
))ولمن : -عليه الصالة والسالم-وهذا ما يدل عليه هذه الجملة، لكن قوله  ن((هن له)) يلملم، وما أشبه ذلك

إلى ذهب  المسألة متصورة في شامي أو نجدي يعني مدني مر على الجحفة، أتى عليهن من غير أهلهن((
دي بالمدينة، هل يحرم من ذي الحليفة أو الحج والعمرة عن طريق المدينة، مر الشامي بالمدينة، أو مر النج

ينتظر إلى أن يصل ميقاته، الشامي من الجحفة، والنجدي من قرن، أو يحرم من ذي الحليفة؛ ألنه أتى عليهن، 
ن كان من غير أهله ن كان من غير أهله، جمهور أهل العلم على أنه إذا تجاوز اوا  ، أتى على الميقات وا 
يرى  -رحمه هللا-، واإلمام مالك اه يلزمه دم، ولو أحرم من ميقاته الذي حدد له شرع  أن الميقات الذي مر به أوال  

ن خالف أنه  هذه  ))هن لهن(( الجملة الثانية فقد وافق الجملة األولىال شيء عليه إذا أحرم من ميقاته، فهو وا 
ا الميقات فقط، وأهل اليمن المواقيت ألهل تلك الجهة، يعني كأن المسألة مسألة استحقاق، أهل المدينة لهم هذ

إذا مر الشامي لهم ذلك الميقات وهكذا، بغض النظر عن مرورهم بغيره من المواقيت، فالجمهور يلزمونه بدم، 
-وعمل بقوله  ،على المدينة فلم يحرم، مر بذي الحليفة فلم يحرم، مر بالجحفة فأحرم منها، فمر بميقاته األصلي

ألنه  ؛الجملة، والجمهور يلزمونه بالدم هذه ألنه وافق ؛مالك ال يلزمه بشيء (())هن لهن: -عليه الصالة والسالم
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))ولمن أتى عليهن من غير : -عليه الصالة والسالم-تجاوز الميقات من غير إحرام، وهو داخل في قوله 
ن خالف الجملة الثانية فقد عمل بالجمل -رحمه هللا-ورأي مالك  أهلهن(( ة األولى، له وجه، وجه قوي؛ ألنه وا 

، ومعتبر ألهل هذه الجهة فإلزامه بالدم فيه ما فيه، لكن اإلشكال فيما إذا مر اشرع   امحدد   ادام الميقات ميقات   ماو 
وتجاوز ذا الحليفة وأحرم من الجحفة، ولم يحرم من الميقات الذي مر به، ولم يحرم من  ،بالمدينة النجدي مثال  

هذا في الشامي يمر بالمدينة ويتجاوز الحليفة ويحرم من قرن المنازل، فما  ، وقل مثلاالميقات الذي حدد له شرع  
: ، نعم، وأحرم من غيره، هنا هل نقولاأحرم من الميقات الذي مر به، وما أحرم من الميقات الذي حدد له شرع  

 ))هن لهن ولم أتى عليهن من غير أهلهن((. إن المواقيت كلها حكمها واحد
 طالب:........ 

قال له: ارجع إلى رابغ ، وقد مر بذي الحليفة، نعم، هل يتنزل الطائرة من غير إحرام بجدة مثال   اهو أحيان  ال، 
ال ارجع إلى ذي الحليفة أرفق بك ال شك أن اإلحرام من أقرب  ؟من نجد مثال   جئتلقرن إذا كنت ؟ أو ارجع وا 

 المواقيت إليه أيسر له، أيسر للحاج.
 طالب:........ 

 إلىذهب وال ي بضوابط، وهناك أمور أيسر من هذا، يحرم من مكانه، االتيسير ال بد أن يكون مضبوط   ، لكننعم
 شيء. 

 طالب:........ 
 إشكال. هإذا اتجهوا إلى المدينة ورجعوا منها وأحرموا من ذي الحليفة ما في

 .....طالب:...
ي يسأل وهو بالمدينة نقول له: ال تتجاوز غيب الذي، ...ال، هو لو يحرم من قرن المنازل صار له وجه ما دام

 ذي الحليفة إال بإحرام.
 طالب:........ 

ت بذي ر نقول له: أنت مر  انعم، لكن إذا تجاوز، المسألة مفترضة فيمن وصل جدة من غير إحرام، إن كان شامي  
 الحليفة ترجع إلى ذي الحليفة.

 طالب: وما نقره........
 إذا تجاوز اآلن في األمر الواقع اآلن وصل إلى جدة.قبل مجاوزته ما يرخص له، لكن 

 طالب:........ 
 أقول: هو ميقاتهم األصلي؟وهو محرمهم األصلي 

 طالب:........ 
 بغيره يلزمونه بدم، لكن على رأي مالك فيه سعة. امار  .... ما دام ما انتهينا، الجمهور

إن شاء هللا - بر جاء النص عليه، األمر فيه سعةتومع االمقصود أن مثل هذا إذا أحرم من ميقات محدد شرع  
 ، مع أن األحوط أن يحرم من أول ميقات يمر به.-تعالى
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  طالب:........
شك أن الطريق أيسر لهم من المدينة، وال عندهم استعداد أن يلبسوا اإلحرام أربع ساعات، أربع  ههو ما في

 لبسه عشرة أيام. -سالمعليه الصالة وال-ساعات الناس ما يتحملونه، والنبي 
 طالب:........ 

 كل شيء متيسر وهلل الحمد.  ،وال شتاء ظال قي وهللا
لمدينة، وهو قبل وهو موضع بناحية ا "الفرع من ل  أه   عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني" يقول:

 نعم؟ عد ما يتجاوز الميقات؟المدينة؟ قبل الميقات، يعني ب لهأ  نأيللميقات؟  اأو محاذي   الميقات أو بعده
 طالب:........ 

 ؟للجحفة، يعني ابن عمر تجاوز ذا الحليفة محاذ  
 طالب:........ 

بعد الميقات إلى  للجحفة، الذي نعرف أن الفرع ال، تجاوز الحليفة، وراح للفرع وهو على الطريق، وهو محاذ  
 االسم. مكة، إن كان المكان هو هو، إذا لم يكن هناك موضع آخر بهذا

 يقول؟ ماذاالشرح 
 طالب:........ 

 ؟فقط
 طالب:........ 

 ؟ال، ما يكفي هذا، نعم
 طالب:........ 

 من جهة؟
 طالب:........ 

 من غير إحرام حتى وصل هذا المكان، نعم؟يعني بعد الميقات، ابن عمر في المدينة، معناه أنه تجاوز الميقات 
 طالب:........ 

 ن اإلشكال في كونه تجاوز الميقات من غير إحرام، أو على ما أبدى الشيخ.إشكال، لك هما في نعم،
ن دون الميقات يحرم من مكانه من حيث يقول: احتمال أن يكون له محل في هذا المكان فأحرم منه؛ ألن م  

 أنشأ، حتى أهل مكة من مكة.
ن تجاوز الميقات خرج من المدينة، عن ابن عمر أنه أهل من الفرع، فإن كا -رحمه هللا تعالى-ما ذكره اإلمام 

ولما وصل إلى الفرع رأى أنه حاذى الجحفة وأحرم منها، وما يظن به هذا، ما يظن بابن عمر أنه يتجاوز 
بالفرع  ومحال   افاالحتمال القائم أنه له مكان   ،الميقات، وله أقوال شديدة في مثل هذا، وهو صاحب التحري والتثبت

 ؟دون الميقات، نعم وأحرم منه؛ ألنه أنشأ من
 طالب:........ 
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 رخص، من قاله هذا؟
 طالب:........ 

 مخرج؟ عن الباقر، نعم؟
 طالب:........ 

الحليفة، وقد روى عن  ا، نعم، أقول: مثل هذا ال يظن بابن عمر أنه يتجاوز ذامعضل، ما يصح، ما يصح أبد  
عليه الصالة -ن النبي إ :ليفة، وشدد على من قالالح اأنه وقت ألهل المدينة ذ -عليه الصالة والسالم-النبي 
ما أهل إال من  -صلى هللا عليه وسلم-كم التي تكذبون فيها على رسول هللا من البيداء، قال: بيداؤ  ل  أه   -والسالم

فالمظنون أن ابن عمر له  !عند المسجد، فابن عمر يتتبع اآلثار بدقة، ثم يحرم من الفرع؛ ألنه يحاذي الجحفة
 ؟من هذا، فأنشأ منه، نعم يئ افي الفرع، فليكن مزرعة أو شمكان 

 طالب:........ 
 نعم؟ وأهل من الفرع؟ ء، يعني أهل من إيلياءمن إيليا هل  أ  

 طالب:........ 
ها من بيت المقدس ال الدخول فيها من بيت المقدس، فابن ؤ حملنا العمرة من بيت المقدس أن المراد إنشا نحن

 ؟ نعم؟ءالنسك من إيلياأو أنه دخل في  ء هل معناه أنه أنشأإيلياعمر حينما أهل من 
 طالب:........ 

يتجاوز إن ابن عمر هذا رأيه، وأنه  :اإلشكال أن لفظة أهل واإلهالل رفع الصوت بالتلبية يبعد هذا، فإما أن يقال
بل، لكن ابن عمر وصاحب أو ما يحاذيه، وهذا بعيد، يعني لو كان غير ابن عمر ق الميقات األول إلى الثاني

أهل بالبيداء، مع  -صلى هللا عليه وسلم-ن النبي : إالتحري في هذا الباب، في تتبع اآلثار، وشدد على من قال
أنه ثبت ذلك، أنه أهل بالمواطن كلها المذكورة، وصح الخبر بها في حديث ابن عباس، ثم بعد ذلك يتجاوز 

السند كالشمس، مالك عن نافع عن ابن عمر، أصح األسانيد، ال الميقات، ويهل من الفرع، هذا فيه بعد، و 
، فأنشأ منه، نعم، وهذا امطعن فيه، لكن يحمل على أن ابن عمر كان له محل بالفرع، والغالب أن يكون بستان  

أكثر من منزل هل يحرم من األبعد أو  من له ؟يمنع الذي وماحكم من له أكثر من منزل، احتمال نعم، احتمال 
 أو يحرم من المكان الذي أنشأ فيه النسك؟ يعني عزم فيه على النسك. ،م من األدنىيحر 

وسطه؟ يستحبون اإلحرام من وقل مثل هذا في الميقات نفسه هل يحرم من أبعد طرفيه أو من أدنى طرفيه أو 
 من أبعد الطرفين، نعم.

  "عنده الثقة عن مالك عن وحدثني"يقول: 
 طالب:........ 

 العمرة؟ب واأمن أين أنش
 طالب:........ 

 ؟ واأأنشمن أين 
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 طالب:........
 ه أن يحرم من الميقات، إذا مر به.نيتهم، المهم أنه في نيته أن يعتمر قبل أن يصل إلى الميقات، علي

 طالب:.......
ن ل نعم، ه أن يحرم، يلزم اإذ   ،م يكن من أهله وهو مريد للنسكلكنه مر به، صدق عليه أنه مر بهذا الميقات، وا 
 نعم؟

 طالب:........ 
 يلزمه أن يحرم. قات، وهو مريد للنسكوأهله في الرياض، يصدق عليه أنه مر بالمي ال، هو يدرس في مكة

وهذا  "بعمرة الجعرانة من أهل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بلغه أنه مالك عن وحدثني"يقول: 
 الحديث موصول في السنن.

 طالب:........ 
 يلياء؟إ

يلياء هي بيت المقدس،  "إيلياء من أهل عمر بن هللا عبد أن عنده الثقة عن مالك عن وحدثني"يقول:  نعم، وا 
يظن بابن عمر أنه نه ال : إوبهذا يستدل على جواز اإلحرام قبل الوصول إلى الميقات، وقلنا في األثر السابق

 .-عليه الصالة والسالم-م، وهو يتتبع آثار النبي فكيف يظن به أنه يحرم قبل الميقات؟ نع يتجاوز الميقات
أقول: من استروح إلى هذا األمر وأوغل فيه وتتبع هذه اآلثار بدقة ال يبعد أن يحرم قبل الميقات، من باب 

يضرب المثل بابن عمر لشدة التحري والتثبت، نعم، بخالف ابن عباس، ابن  االحتياط، أنت تعرف الشخص أوال  
لىما يفهم من النص، ه يهم ،عباس فقيه ولذا لما  ؛االقتداء واالئتساء أكثر، نعم وابن عمر ميله إلى العبادة وا 
إلى ابن عمر يسأله من مسائل الحج، فقال له: سل ابن عباس، فقال له:  -كما في صحيح مسلم-جاء رجل 

نده من التحري والتثبت ذاك رجل مالت به الدنيا ومال بها، هو فهم من حال ابن عباس أنه توسع، وأنه ليس ع
 ما عند ابن عمر.

وأنتم تعرفون وضع العالم الفقيه الذي يعمل بما يدل عليه النص؛ ألن الزيادة على النص إن لم تكن أشد من 
النقص منه فليست دونه، نعم واإليغال في مثل هذه األمور في العبادة وغيرها قد يحمل صاحبه على الزيادة، 

وسألوه عن عبادته، وعبد هللا بن عمرو في قيامه  -عليه الصالة والسالم-ا إلى النبي وقصة الثالثة الذين أتو 
وذلك من حرصه على له: كذا، ويزيد عليه،  ليقو  -عليه الصالة والسالم-وقراءته وصيامه أمر معروف، والنبي 

نما من باب الحرص واالحتياط إلى االبتداع، وا   االعبادة، فالحريص على العبادة ال يستبعد أن يزيد فيها، ال خروج  
وأن داللة النص على كذا من غير زيادة وال نقصان يعمل  ،للعبادة، بينما الفقيه الذي يفهم من النص ما يفهم

 بالنص فال يزيد عليه وال ينقص، وهذا ال شك أن الفقه في مثل هذا أن ال يزاد عليه وال ينقص.
ويميل إلى أن يحرم من بيت المقدس، ال سيما إذا كان قد ثبت فحرص ابن عمر على تتبع اآلثار يجعله يستروح 

 عنده أن عمرة بيت المقدس لها مزيد فضل.
 طالب:........
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هو يتحمل المشاق، اآلن شواهد األحوال، نعم، من استروح إلى شيء ومال إليه، وأشرب ذلك الشيء قلبه، ال 
ن كان غيره في األصل أرجح من  ه.شك أنه يرجحه على غيره، وا 

صاحب عبادة وزهد ونسك، بينما ابن حجر صاحب علم، هل  -رحمه هللا تعالى-النووي  مثال   :أضرب مثاال  
ال سيما إذا كان هذا الثقة الضابط العدل ليس  ؟تجد النووي يترجم للثقات من الرواة مثل ما يترجم به ابن حجر

ن عبادة مثال  ب ابمزيد عبادة، لكن لو كان معروف   امعروف   كتبه مملوءة و تجد النووي يشيد به،  كانت الثقة أقل، وا 
بهذا، نعم، ال شك أن الناس لهم ميل إلى جهة أو باب من أبواب الدين، تجدهم هذا الباب ديدنهم، ومن يهتم 

، هل تكون ترجمة النووي لهذا زيد الرقاشي مثال  يالنووي ل ويعنى بهذا الباب هو المقدم عندهم، لو ترجم مثال  
أو ليس بعابد، عدل  اابن حجر يهمه ثبوت الخبر، بغض النظر عن كونه عابد  ل ترجمة ابن حجر؟ الرجل مث

 م لشخص معروف بكثرة تالوة القرآن والعناية بهولذلك إذا ترج ؛العبادةتهمه  يكفي ابن حجر، لكن النووي  ثقة
وقل مثله في الذهبي وغيره  ،حجر أشاد به، بينما منحى ابن اأشاد به، إذا وجد زاهد   اأشاد به، إذا وجد عابد  

 الذين يهمهم ثبوت الخبر يختلفون عن هذا.
، هؤالء يهمهم العمل، تهمهم العبادة، ر مثل هذا بابن عباس وابن عمر، نعم أو بعبد هللا بن عمرو مثال  ونظ  
ن إ :لنووي، وال يقالإن ابن حجر ليس بعابد، ال، لكن ما هو مثل ا :نصيبه من العبادة، يعني ما يقال مثال   ولكل   

، إال عابد، لكن ما هو بمثل ابن عمر، ابن عمر ال ينام من الليل إال قليال   ابن عباس ما تهمه العبادة وليس...
))فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر ومعروف الموازنة بين العلم والعبادة، نعم، 

إنما عنده من العلم، لكن  : إن ابن عمر ليس بعالمس ليس بعابد، وال يقالإن ابن عبا :وال يقال مثال   الكواكب((
 عرف بهذا، وذاك عنده من العبادة لكنه عرف بهذا الشيء.

كل له باب أو طريق، وكل هذه الطرق موصلة إلى هللا  ،أنت لو تأملت العلماء في هذا الوقت وجدتهم على هذا
وكذا، وهذا على خير، وبعض الناس  يتعلق به من تفاسير وقراءات ، ومانآ، بعض الناس يهتم بالقر -جل وعال-

فتح له باب الحديث وبعض الناس فتح له باب االستنباط والفقه، وبعض الناس إلى آخره، وبعض الناس فتح له 
ال والجاه، المقصود أن هذه أبواب من أبواب الدين أخرى، عبادة، تالوة، جهاد، إنفاق في سبيل هللا، بذل للم

الهتمامه بجميع  األبواب الثمانيةولكل باب منها باب من أبواب الجنة، لكن من هذه األمة من يدعى من  أبواب
 ب من كل باب من هذه األبواب بسهم.يضر  نهذه األبواب، وأبو بكر الصديق منهم بالنص، فليحرص اإلنسان أ

 يعني أحرم منها ودخل في النسك. ،ءمن إيليا ل  فابن عمر أه  
 نعم؟ ..."ني عن مالكوحدث"

 طالب:........ 
ال ما يوثق، ما يوثقه، لكن يشيد به، بينما يذكره ابن حجر بنصف سطر، يكتب عنه النووي صفحة، يشيد به، 

 ؟النووي، لكنه يشيد به ويرفع من شأنه، نعم ايوثقه، نعم ما يوثق الضعيف أبد  لكن ما 
 طالب:........ 

 هذا.إحرامه من الفرع؟ يدل على  نعم،
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عمرة  "بعمرة الجعرانة من ل  أه   -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بلغه أنه مالك عن وحدثني"يقول: 
بعد  من حنين -عليه الصالة والسالم-من حنين، بعد فراغه  -عليه الصالة والسالم-الجعرانة هذه بعد فراغه 

، وعائشة لما ردت على ابن عمر في زعمه أن فتح مكة، وكان إحرامه لهذه العمرة من الجعرانة في شهر القعدة
عليه الصالة -ما اعتمر النبي  أبا عبد الرحمن رحم هللاقالت: " في رجب اعتمر -عليه الصالة والسالم-النبي 
عليه الصالة -إال وهو معه" فذكرت أن عمره  -عليه الصالة والسالم-في رجب، وال اعتمر النبي  -والسالم
وعمرة  عمرة الحديبية التي صد فيها عن البيت، وعمرة القضاء، نعم، دة، ومنها هذهكلها في القع -والسالم
 .-عليه الصالة والسالم-بعد حنين، والعمرة التي مع حجته  الجعرانة

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ىوصل


